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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

CONTRACTE DE SERVEIS PRODUCCIÓ, INSTAL·LACIÓ, SEGUIMENT I RETIRADA 

DELS ELEMENTS PUBLICITARIS I D’ALTRES ELEMENTS DE COMUNICACIÓ PER A LES 

CAMPANYES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA  amb 

mesures de contractació pública sostenible  

 

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (art. 159.6 LCSP) 
 

 

 
Codi de 
contracte 

321/18 Descripció 
contracte 

Impressió, producció, instal·lació, seguiment i retirada 

d’elements publicitaris i d’altres elements de comunicació. 

  
Import 
pressupost 

42.350€ Tipificació 
contracte 

Serveis Codi CPV  79341400 

 

45316200-7
 

 
*Òrgan de contractació 
 

0100 

 

*Departament 
econòmic 

0100 

 

*Òrgan destinatari 0100 

 

 

CODI DIR 3 LA0006798 
 

*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’empresa 

adjudicatària. 
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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte 
 

1. Objecte del contracte 

 

L’objecte del present contracte és la impressió, producció, instal·lació, seguiment i retirada 

d’elements publicitaris i d’altres elements de comunicació, amb el següents formats: 

 

- Banderoles 

- Venecianes 

- Torretes 

- Opis   

- Plafons i lones 

- Vinils adhesius 

- Cartells i pòsters, flyers, pancartes i roll-ups 

- Altres formats que l’IMMB requereixi: motxilles, premi/trofeu “Pebrot d’Or” 

 

Aquestes prescripcions prenen en consideració la política de contractació responsable de 

l’Ajuntament de Barcelona i, en conseqüència, es defineixen seguint les línies establertes a la 

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els Elements de Comunicació 

(http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_comunicacio_maq_67380.pdf).  

 

El Plec de Condicions Tècniques i la seva documentació annexa determina amb exactitud les 

prestacions objecte del contracte. 

 

El present Plec conté mesures de contractació pública sostenible.  

 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la motivació que s’ha expressat en 

l’informe de necessitat que es troba en l’expedient. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_comunicacio_maq_67380.pdf
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2. Règim jurídic 

 

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb les previsions 

de l’article 13 LCSP i es sotmet en tot el que no s’indiqui expressament en aquest Plec de 

Clàusules Administratives Particulars (PCAP), a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic i normativa de desenvolupament i també es regula, si conté 

mesures de contractació pública sostenible, pels Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre 

la contractació pública sostenible i el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es 

reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals que les empreses licitadores, 

contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació 

econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal. 

 

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, la 

documentació tecnicoadministrativa, i la documentació complementaria annexa. Tota aquesta 

documentació es troba a disposició dels licitadors al perfil de contractant de l’IMMB. 

 

 

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del 

contracte 
 

1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 42.350 

euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:  

 

35.000,00 euros pressupost net  

 

7.350 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)  al tipus del 21 % 

 

El present contracte es licita amb preus unitaris, de tal manera que aquest és el pressupost 

màxim respecte del qual l’IMMB reserva una bossa total de crèdit, de tal manera que el gestor 

del contracte (Departament de Comunicació) anirà encarregant tasques unitàries en funció de 

les seves necessitats al contractista adjudicatari, tenint com a límit màxim quantitatiu l’import  

de 42.350 euros IVA inclòs. 

 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats 

de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/os i la/es 

partida/es pressupostaria/àries següent/s:  

 

Any Econ. Funcional Orgànic Import net % IVA Import IVA* Import total 

2018 22602 43121 0100 17.500 21 3.675 21.175 

2019 22602 43121 0100 17.500 21 3.675 21.175 

      TOTAL 42.350 

 
2. El valor estimat del contracte (VEC) és de 35.000 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta 

xifra s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del valor total estimat 

dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a disposició 

del contractista per l'òrgan de contractació i de la/es modificació/ons amb increment del cost 

econòmic que s’hagi/n previst en el present plec, tot d’acord amb la previsió de l’article 101 

LCSP. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101966/3/Contractaci%C3%B3_p%C3%BAblica_sostenible.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97327/4/acorinccle_2016.pdf
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Clàusula 3. Durada del contracte 
 

El termini previst de durada del contracte és des del 15 d’octubre de 2018 i fins el 15 de març 

de 2019, ambdós inclosos. Pel cas que la licitació s’executi amb major celeritat, l’IMMB podrà 

decidir iniciar el contracte amb anterioritat al 15 d’octubre. 

 

No obstant l’anterior, i atès que es tracta d’un contracte amb preus unitaris, el contracte 

també finalitzarà en el moment en què s’esgoti el crèdit màxim previst de 42.350 euros IVA 

inclòs. 

 

 

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant 
 

 

1. L’òrgan de contractació és la Gerència de l’IMMB, i la persona interlocutora per aquest 

contracte és el Cap del Departament de Comunicació de l’IMMB. 

 

2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

de la Generalitat de Catalunya: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB 

 

 

Clàusula 5. Expedient de contractació. Procediment 

d’adjudicació 
 

1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 

 

2. El procediment d’adjudicació és l’obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de l’article 

159 LCSP. 

 

 

Clàusula 6. Publicitat de la licitació 
 

Es publicarà un anunci de la licitació en el perfil de contractant. 

 

Els dubtes o consultes relacionades amb la licitació s’hauran de realitzar per email a l’adreça 

següent: IMMB_contractacio@bcn.cat;  Les respostes es publicaran al perfil de contractant de 

l’IMMB a efectes de publicitat i transparència. 

 

 

Clàusula 7. Requisits de capacitat. 
 

1. Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits 

d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les 

previsions dels articles 65 i 71 LCSP.  

 

2. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que 

siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels 

seus respectius estatuts o regles fundacionals.  

 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB
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3. Per tal de poder optar al present contracte, i d’acord amb les previsions dels articles 159.4 

a) i 96.2 LCSP, en la data final de presentació de proposicions, les empreses licitadores hauran 

d’estar inscrites en el Registre Oficial de Licitadors que els correspongui, i les seves dades hi 

ha de constar actualitzades. En cas contrari, serà motiu d’exclusió de l’empresa licitadora. 

 

 

4. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a 

la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial 

o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació 

que constitueixi l’objecte del contracte. 

 

5. En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores, 

contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en 

l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos 

fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per 

aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades 

delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau 

fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

6. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi 

temporalment a aquest efecte.  

 

7. Atès que aquesta licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat no es 

requereix solvència econòmica i financera ni tècnica o professional. 

 

 

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les 

empreses licitadores 
 

1. Les ofertes s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça següent: 

IMMB_contractacio@bcn.cat  

 

Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament o bé presentades a un altre correu 

electrònic diferent a l’indicat no seran admeses. 

 

2. Per participar en la licitació s’ha d’enviar, en un únic correu electrònic, la següent 

documentació: 

 

- la declaració responsable de l’annex 1 degudament emplenada.  

 

- l’oferta segons el model de l’annex 2. 

 

El document que conté l’oferta ha d’estar protegit contra la seva obertura amb una 

contrasenya. Si no es presenta en aquestes condicions, de forma que fora accessible 

pel receptor obrir-la abans que hagi finalitzat el termini de presentació de 

proposicions, l’oferta serà exclosa. 

 

Durant el primer dia hàbil immediatament posterior a la finalització del termini de 

presentació d’ofertes, fins les 12 hores del migdia, els licitadors hauran d’enviar a 

l’adreça d’email IMMB_contractacio@bcn.cat la contrasenya. Pel cas que no es rebi la 

contrasenya dins aquest termini el licitador serà exclòs. 

 

3. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, informem que les dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de 

l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les dades 

(identificatives i de contacte) només seran cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta 

mailto:IMMB_contractacio@bcn.cat
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Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un 

fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat de 

publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades 

són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels 

òrgans de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les 

seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el 

consentiment en els tractaments de les dades per les finalitats indicades.  

 

Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers 

presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, 

indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant 

sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o 

mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat 

 

 

Clàusula 9. Termini de presentació de les ofertes 
 

1. El termini per a la presentació de les ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des del 

següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. 

 

2. L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de les 

ofertes. Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses. 

 

 

 

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes 
 

El contingut de l’oferta presentada pels licitadors és vinculant. 

 

Els criteris de valoració són els següents: 

 

a) Oferta econòmica, fins a 80 punts. 

 

La màxima puntuació l’obtindrà aquell licitador que presenti la mitjana més baixa del sumatori 

del total de preus unitaris que hagi ofertat, atorgant-li 80 punts. La resta es puntuaran 

proporcionalment. 

 

Pel cas que en algun apartat no s’inclogui preu, s’entendrà que el licitador ofereix la prestació 

a cost 0€. 

 

 

b) Reducció de terminis, fins a 20 punts 

 

La màxima puntuació l’obtindrà el licitador que presenti la mitjana més baixa del sumatori de 

terminis ofertats. 

 

Pel cas que en algun apartat no s’inclogui termini, s’entendrà que el licitador no ofereix millora 

i que ofereix el mateix termini ja previst al Plecs. 

 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà els 

criteris de l’article 147.2 LCAP 

 

 

 

mailto:protecciodedades.eco@gencat.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB
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Clàusula 11. Obertura de proposicions 
 

1. Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del document que conté la seva 

oferta a l’adreça IMMB_contractacio@bcn.cat dins el dia següent a la finalització del termini de 

presentació d’ofertes i en tot cas abans de les 12 hores d’aquell mateix dia. 

 

Si l’empresa licitadora no envia la contrasenya en el termini indicat es declararà la seva oferta 

exclosa de la licitació. 

 

2. La valoració de les ofertes es realitzarà el dia següent de finalització del termini de 

presentació d’ofertes, a partir de les 12 hores. 

 

 

Clàusula 12. Adjudicació del contracte 
 

1. Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, l’IMMB requerirà per correu electrònic al 

licitador que hagi obtingut la major puntuació total perquè presenti la documentació següent: 

 

a) Certificat expedit pel Registre de licitadors en el qual es trobi inscrit. 

b) Certificats de corrent amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament de 

Barcelona (expedit per l’Institut Municipal d’Hisenda) 

 

En cas que el licitador hagi aportat voluntàriament tota aquesta documentació durant el 

termini de presentació d’ofertes, no procedirà efectuar el requeriment previ, resolent 

directament l’adjudicació del contracte. 

 

2. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 15 dies a comptar 

del dia final de presentació de les proposicions.  

 

Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses licitadores 

tenen dret a retirar la seva proposta. 

 

 

Clàusula 13. Notificació de l'adjudicació i formalització del 

contracte 
 

L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en el perfil 

de contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva 

valoració. 

 

La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de tres dies, 

d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i es publicarà en el perfil 

de contractant. 

 

En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment 

en unió temporal abans de la formalització del contracte. 

 

Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte 

s’entendrà que retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent 

empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i podrà reclamar, 

si escau, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta la indemnització que correspongui. 

 

 

 

mailto:contractacio@mercatsbcn.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB
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Clàusula 14. Execució del contracte 
 

1. L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent al de la seva formalització. 

  

Abans de l’inici del contracte el contractista ha d’haver lliurat al responsable del contracte, en 

format digital, a través de l’adreça de correu electrònic IMMB_contractacio@bcn.cat el 

“Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals”, degudament 

complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s’hi enumera, per donar 

compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995. Aquest document 

està disponible al perfil de contractant, on el contractista també trobarà el document “Manual 

de prevenció de riscos laborals per empreses externes”, amb les disposicions en matèria de 

seguretat i salut laboral que resta obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha 

lliurat aquesta informació, incorrent el contractista en responsabilitat contractual. 

 

 

Clàusula 15. Abonaments al contractista 
 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que 

s’indicarà com a partida independent. 

 

El preu es determinarà en euros. 

 

L’empresa contractista ha de presentar la factura electrònica corresponent a les prestacions 

executades. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de 

disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim 

de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar 

nova factura amb les rectificacions escaients. 

 

El contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades 

en la capçalera del present plec: 

- Codi de contracte. 

- Òrgan de contractació. 

- Departament econòmic. 

- Departament destinatari. 

 

Adreça web on s’han de presentar les factures: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1 

 

 

Clàusula 16. Direcció i inspecció de l’execució del contracte 
 

Es designa com a responsable del contracte la persona assenyalada a la clàusula 4.1 d’aquests 

Plecs, sens perjudici que l’IMMB pugui designar-ne un de diferent mitjançant resolució que es 

notificarà al contractista. 

 

El responsable assumeix totes les prerrogatives que, per a la seva figura, li encomana la Llei 

de contractes del sector públic i normativa concordant. 

 

 

Clàusula 17. Condicions especials d’execució i obligacions 

del contractista 
 

1. Condicions especials d’execució  

 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

mailto:IMMB_contractacio@bcn.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB
http://hdl.handle.net/11703/108159
http://hdl.handle.net/11703/108159
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S8NTGNV0/https
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S8NTGNV0/https
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1.1 De caràcter social: 

 

1.1.1 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 

tot el període contractual 

 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 

i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 

moment de presentar l’oferta, segons el conveni sectorial que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 

ser objecte de penalització molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment 

que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació 

podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 

respecte. 

 

 

2. Condicions d’execució generals 

 

L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 

 

 

 

3. Obligacions del contractista: 

 

3.1 A més de les obligacions establertes en LCSP, el contractista està obligat a: 

 

a) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals 

 

b) Especificar les persones concretes que executaran el contracte i acreditar la seva afiliació i 

situació d'alta a la Seguretat Social, dins els 5 dies naturals següents a l’inici de l’execució del 

contracte, enviant email a IMMB_contractacio@bcn.cat. Durant la vigència del contracte, cal 

comunicar prèviament a l'IMMB qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i 

acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

 

c) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, i que per tant li pugui requerir 

l’IMMB. 

 

d)Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre 

l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin 

adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 

e) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que 

estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió 

del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions 

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 

normes que la desenvolupin, així com el previst al Reglament General de Protecció de Dades 

(REGLAMENT (UE) 2016/679) 

 

El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada 

moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, 

a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques 

particulars, l’adjudicatari també haurà de:  
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 Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi 

elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l'adjudicatari/ària manifesta 

que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de tipus 

tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, 

pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la 

naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en 

estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

 Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les corresponents al 

nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, 

sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els 

termes que estableix aquell reglament. 

 Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a 

l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser 

objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les 

establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi 

extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa 

legalment admesa o establerta en aquest plec. 

 Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter 

personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del 

tractament. 

 També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació 

obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta 

documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a 

finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el 

contracte. 

 

j) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en 

els elements informatius del servei, si escau. 

 

k) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte li sigui 

requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment de les obligacions i 

compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de persones amb 

discapacitat, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la 

subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i 

obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs 

 

l) Comunicar per escrit a l’IMMB,  l’adreça IMMB_contractacio@bcn.cat, el/s subcontracte/s 

que pretengui celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s 

subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud , o en el seu cas classificació, per dur-ne a 

terme l’execució. Un cop signat/s, haurà d’aportar còpia dins dels 5 dies naturals següents a la 

seva subscripció a l’adreça IMMB_contractacio@bcn.cat. L’incompliment d’aquesta obligació 

pot comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte. 
 

m)  Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

n) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec. 
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3.2 L'adjudicatari ha de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic: 

 

a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 

protecció necessaris, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 

d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 

 

 

Clàusula 18. Modificació del contracte. 
 

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents i l’article 242 LCSP, perfeccionat el 

contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament 

s’indiquen. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del 

preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació 

requerirà informe previ del responsable del contracte. 

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 

LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i la seva 

formalització en document administratiu. 

 

 

Clàusula 19. Subcontractació 
 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació 

amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. 

L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a 

l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

 

Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals 

considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o 

avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin 

considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de 

capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals 

l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà 

publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments 

financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

 

L’empresa contractista està obligada a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini 

que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que 

etableix les mesures de lluita contra la morositat. 

 

El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del 

pagament del preu als subcontractistes. 

 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document 

que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

 

 

Clàusula 20. Cessió del contracte 
 

En el present contracte resta prohibida la cessió. 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB
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Clàusula 21. Demora en les prestacions 
 

1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 

realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva. 

 

2. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 

l’Administració. 

 

3. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per 

cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 

193.3 LCSP. 

 

4. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui 

formular al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia 

emissió dels informes pertinents. 

 

5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total 

arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà 

resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions. 

 

6. L’empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per 

manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos. 

 

7. Quan l’empresa contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP. 

 

 

Clàusula 22. Responsabilitat en l’execució del contracte 
 

L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 

general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, 

ambiental i laborals. 

 

A més es tipifiquen els incompliments següents: 

 

a) Incompliments molt greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 

relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, 

segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 

perjudici substancial en l’execució del contracte i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de 

les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte i 

especialment en les seves condicions de seguretat. 

- Tots aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
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b) Incompliments greus 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi un incompliment molt greu. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades 

de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no 

se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

- Tots aquells que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

c) Incompliments lleus 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 

greus. 

- Tots aquells que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 
 

Penalitats contractuals. 

El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a comptar 

des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 

produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en 

atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com 

a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció 

de preus unitaris 

 

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

 

c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 

En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 

compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista 

una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si 

comporta incompliment de l’obligació principal del contracte 

 

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia 

l'emissió dels informes pertinents. 

 

Cobrament de les penalitzacions 

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de 

reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat 

d'aquelles en els termes legalment previstos. 

 

L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o 

parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb 

independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 

comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
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Clàusula 23. Recepció i termini de garantia 
 

1. Dins del termini màxim d'un mes següent al lliurament o realització de les prestacions, 

s'estendrà acta de recepció formal. 

 

Igualment, a partir de la recepció, començarà a córrer el termini de garantia, que és de sis 

mesos.   

 

2. El responsable del contracte elaborarà informe dins el termini dels quinze dies naturals 

anteriors a la finalització del termini de garantia. 

 

 

Clàusula 24. Resolució del contracte 
 

1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al Plec de 

clàusules administratives generals, amb els efectes assenyalats. 

 

2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució: 

 

L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions 

 

L’ incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el 

de prescripcions tècniques. 

 

L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals 

 

L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les condicions 

especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i 

concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre 

que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis. 

 

La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos fiscals, segons 

estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

 

L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en 

aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial. 

 

No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin 

públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut 

coneixement amb ocasió del contracte. 

 

Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec. 

 

 

Clàusula 25. Recursos legals dels licitadors 
 

Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions 

que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o 

indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 

produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords 

d’adjudicació; els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, 

compliment i extinció d’aquest contracte són susceptibles de recurs d’alçada davant l’Alcaldia, 

en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació. 
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Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop 

transcorreguts tres mesos comptats des del dia següent al de la seva interposició sense que 

s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del 

següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita. 

 

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

 

 

 

 

Clàusula 26. Integritat i conflicte d’interessos 
 

Obligacions en matèria de transparència i accés a la informació pública. 

 

1. Lliurament d’informació per a publicitat activa 

L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats 

directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la 

percepció de fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

2. Retribucions de les persones directives 

Si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les 

administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa 

adjudicatària, aquesta resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus 

càrrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del 

percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de l’empresa les activitats 

directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer exercici tancat. 

 

3. Personal adscrit 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l’inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la 

seva finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin 

dur a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o 

un establiment públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i 

les tasques que duu a terme. 

 

4. Dret d’accés a la informació pública 

En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l’empresa 

contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada 

requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés 

exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada. 

 

5. Qualitat dels serveis públics 

Els licitadors hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que 

assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, els 

drets i els deures dels usuaris, les facultats. 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre. 
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Obligacions en matèria d’integritat i els conflictes d’interès 

 

6. Principis ètics i codi de conducta 

 

En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les 

empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran la seva activitat 

d’acord  amb els principis ètics i els valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic i de 

conducta de l’Ajuntament de Barcelona, en aplicació de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per 

acord del Plenari del Consell Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal 

del dia 13 de desembre de 2017. 

 

De conformitat amb allò establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i 

contractistes assumeixen les obligacions següents. 

a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació del contracte. 

c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de 

realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 

o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 

mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

d) Denunciar a l'òrgan de contractació o  l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de 

l’Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o situació irregular dels quals 

tingués coneixement que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 

durant l’execució dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats 

esmentades en els apartats anteriors. 

e) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació, a l’Oficina de Transparència i 

Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte 

d’interessos, aparent o real i, en general, qualsevol situació d’incompliment de les 

pautes de conducta en matèria contractual del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament 

de Barcelona de la qual tinguessin coneixement en l’àmbit del procés de contractació. 

f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 

per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, , 

incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els 

familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 

g) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

h) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

i) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

j) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

k) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat 

vigent 

l) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 

 

 

Conseqüències de l’incompliment 

L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta 

clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article 

71 LCSP. 

 

En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans 

auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals 

essencials i la seva infracció es qualifica com a incompliment molt greu si concorre dolo, culpa 
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o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 

de la LCSP  o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP 

i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l’article 

71.2.c). 

 

 

Barcelona, 13 de setembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Francisco Collados i Collados   Manel Armengol i Jornet 

Director d’Administració General   Cap dels Serveis Jurídics 
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ANNEX 1:  MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

 

Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb 

DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 

física/jurídica ...................................................................................., amb NIF núm. 

........................................, amb la següent adreça de correu electrònic .................................. i 

als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de ..................., núm. Contracte ..............., 

núm. Expedient ................... 

 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1 

 

Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta 

 

Què l’empresa licitadora que representa: 

 

Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat. 

 

Prohibicions de contractar: 

 

 No esta incursa en cap prohibició de contractar amb l’Administració de les establertes a 

l’art. 71 LCSP. 

 

 Aporta voluntàriament en aquest tràmit, els certificats de corrent amb l’Agència Tributària, 

la Seguretat Social i l’Ajuntament de Barcelona (expedit per l’Institut Municipal d’Hisenda) a 

efectes de la seva acreditació, de tal manera que, en cas de resultar adjudicatària del 

contracte, l’IMMB tingui per presentada aquesta documentació. En cas de no aportar-se en 

aquest tràmit, el presentarà a requeriment de l’IMMB. 

 

Acreditació de la capacitat i representació: 

 

 està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya 

(RELI) i/o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) 

modificada i/o en un Registre Oficial Europeu en cas d’empreses estrangeres i que tota la 

documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada. 

 

 adjunta voluntàriament, en aquest tràmit, el Certificat emès pel RELI o ROLECE a efectes 

de la seva acreditació, de tal manera que, en cas de resultar adjudicatària del contracte, 

l’IMMB tingui per presentada aquesta documentació. En cas de no aportar-se en aquest 

tràmit, el presentarà a requeriment de l’IMMB. 

 

 

Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

Compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 

 

Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  

 No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons 

la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 

defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 

legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 

Pública. 

 

 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de 

contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions: ...............................................................................  

 

                                                           
1
 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de les 

empreses que hi formaran part. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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Paràgraf opcional si l’empresa està obligada a disposar d’un 2 per 100 de treballadors 

amb discapacitat o a adoptar les mesures alternatives  

Declara que dona compliment a allò previst al RDL 1/2013 i que, a requeriment de l’IMMB, 

presentarà un certificat expedit per la Generalitat de Catalunya del compliment de la LISMI o de les 

mesures alternatives. 

 

Paràgraf opcional si el contracte implica contacte habitual amb menors d’edat 

Els treballadors que executin aquest contracte tenen la certificació negativa del Registre central de 

delinqüents sexuals vigent. 

 

Paràgraf opcional en cas de subcontractació 

Per a l’execució del contracte es subcontractaran les següents prestacions amb les empreses que 

s’enumeren: 

 

Subcontractista: ....................... 

NIF: .................... 

Objecte de subcontractació: ................... 

 

I expressament manifesta que es compromet a complir els terminis de pagament als 

subcontractistes que estableix la legislació vigent. 

 

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol 

Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes 

les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si 

s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 

 

 

 

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 
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ANNEX 2:  MODEL D’OFERTA 

 

 

"El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a efectes professionals a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF núm. 

... , major d'edat, en nom propi o en representació de l'empresa ... amb domicili a ... carrer ... 

núm. ..., DECLARA que les següents dades són certes i assabentat/ada de les condicions exigides 

per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte ..., es compromet a executar el contracte 

amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, 

d’acord amb el següent desglòs: 

 

Proposta econòmica 

 

ELEMENT MIDES QUANTITAT MATERIAL SERVEI PREU 

UNITARI 

BANDEROLA 90x120 

cm 

100 - 300 Polipropilè 

monomaterial de 

220 gr/m2 

Impressió a 4 

tintes, instal·lació, 

retirada i 

manteniment 

  

BANDEROLA 90x120 

cm 

301 - 600 Polipropilè 

monomaterial de 

220 gr/m2 

Impressió a 4 

tintes, instal·lació, 

retirada i 

manteniment 

  

BANDEROLA 

VENECIANA 

90X240 

cm 

1 a 20 Polipropilè 

monomaterial de 

220 gr/m2 

Impressió a 4 

tintes, instal·lació, 

retirada i 

manteniment 

  

TORRETA 100x300 

cm 

1 a 10 

torretes a 4 

cares 

Polipropilè 

monomaterial de 

220 gr/m2 

Impressió a 4 

tintes, instal·lació, 

retirada i 

manteniment 

  

OPI 120x175 

cm 

1 - 100 Paper couché brillant 

de 150 gr, 100% 

reciclat 

Impressió, 

instal·lació, 

retirada i 

manteniment 

  

OPI 120x175 

cm 

101 - 200 Paper couché brillant 

de 150 gr, 100% 

reciclat 

Impressió, 

instal·lació, 

retirada i 

manteniment 

  

CARTELL  DIN A-4 50-100 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL DIN A-4   101-200 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL DIN A-4 201-500 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL DIN A-4 mes de 500 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL DIN A-3 50- 100 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL DIN A-3 101-200 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL DIN A-3 201-500 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL DIN A-3 mes de 500 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL 21x42 cm 50- 100 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL 21x42 cm 101-200 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 
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ELEMENT MIDES QUANTITAT MATERIAL SERVEI PREU 

UNITARI 

CARTELL 21x42 cm 201-500 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

CARTELL 21x42 cm mes de 500 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

FLYER 10x21 cm 200-1000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

FLYER 10x21 cm 1001-3000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

FLYER 10x21 cm 3001-5000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

FLYER 10x21 cm mes de 5000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

DÍPTIC 10x21 cm 

(tancat) 

200-1000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

DÍPTIC 10x21 cm 

(tancat) 

1001-3000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

DÍPTIC 10x21 cm 

(tancat) 

3001-5000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

DÍPTIC 10x21 cm 

(tancat) 

mes de 5000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

TRÍPTIC 10x21 cm 

(tancat) 

200-1000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

TRÍPTIC 10x21 cm 

(tancat) 

1001-3000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

TRÍPTIC 10x21 cm 

(tancat) 

3001-5000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

TRÍPTIC 10x21 cm 

(tancat) 

mes de 5000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

TRÍPTIC Din A-5 

(tancat) 

200-1000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

TRÍPTIC Din A-5 

(tancat) 

1001-3000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

TRÍPTIC Din A-5 

(tancat) 

3001-5000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

TRÍPTIC Din A-5 

(tancat) 

mes de 5000 Paper 100% reciclat 

135 gr 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

ROLL-UP 85x200 

cm 

1 a 15 estructura d'alumini 

i lona monomaterial: 

polietilè. Inclou 

funda 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

ROLL-UP 85x200 

cm 

1 a 15 estructura d'alumini 

i lona monomaterial: 

polipropilè. Inclou 

funda 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

ROLL-UP 150x200 

cm 

1 a 15 estructura d'alumini 

i lona monomaterial: 

polietilè. Inclou 

funda 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

ROLL-UP 150x200 

cm 

1 a 15 estructura d'alumini 

i lona monomaterial: 

polipropilè. Inclou 

funda 

Impressió a 4 

tintes i distribució 

  

MOTXILLA 46x36 cm 1000 a 7000 100% cotó de 140 gr 
d'alta qualitat. 2 
cordons de cotó a joc, 
arandeles metàliques. 
Marcatge en serigrafia 
tèxtil a 6 tintes 

Producció i 
distribució 
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ELEMENT MIDES QUANTITAT MATERIAL SERVEI PREU 

UNITARI 

PREMI/TROFEU 

"PEBROT 

D'OR" 

Estatueta 

d'uns 

20cm 

d'alçada 

amb 

peana de 

8x8cm  

50 En resina 

policromada 

Producció i 

distribució 

  

PREMI/TROFEU 

"PEBROT 

D'OR" 

Estatueta 

d'uns 

20cm 

d'alçada 

amb 

peana de 

8x8cm  

50 En material plàstic 

policromat 

Producció i 

distribució 

  

PREMI/TROFEU 

"PEBROT 

D'OR" 

Estatuieta 

d'uns 

20cm 

d'alçada 

amb 

peana de 

8x8cm  

50 En PVC policromat Producció i 

distribució 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENT QUANTITAT MATERIAL SERVEI PREU 

M2 

PLAFÓ 1 a 10 monomaterial: Paper o 

cartró 

Impressió a 4 tintes 

a una sola cara, 

instal·lació, retirada i 

manteniment 

  

PLAFÓ 1 a 10 monomaterial: Polietilè Impressió a 4 tintes 

a una sola cara, 

instal·lació, retirada i 

manteniment 

  

PLAFÓ 1 a 10 monomaterial: 

Polipropilè 

Impressió a 4 tintes 

a una sola cara, 

instal·lació, retirada i 

manteniment 

  

LONA 1 a 10 monomaterial: Polietilè Impressió a 4 tintes, 

instal·lació, retirada i 

manteniment 

  

LONA 1 a 10 monomaterial: 

Polipropilè 

Impressió a 4 tintes, 

instal·lació, retirada i 

manteniment 
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ELEMENT MIDES QUANTITAT MATERIAL SERVEI 

VINIL ADHESIU 1 a 10 Vinil mat, amb adhesiu 

semipermanent (de 6 

mesos a 1 any). Per 

instalar a interior  

Impressió a 4 tintes i 

instal·lació 

  

VINIL ADHESIU 1 a 10 Vinil mat, amb adhesiu 

semipermanent (de 6 

mesos a 1 any). Per 

instalar a exterior 

Impressió a 4 tintes i 

instal·lació 

  

PANCARTA 1 a 5 monomaterial: Paper o 

cartró 

Impressió a 4 tintes i 

distribució 

  

PANCARTA 1 a 5 monomaterial: Polietilè  Impressió a 4 tintes i 

distribució 

  

PANCARTA 1 a 5 monomaterial: 

Polipropilè 

Impressió a 4 tintes i 

distribució 

  

 

 

 

 

Reducció de terminis 

 

 

Concepte Termini màxim demanat Termini ofertat pel licitador 

Segons el previst al punt 3.4 del plec de condicions tècniques 

Substitució del material deteriorat 48 hores  

Freqüència revisió material instal·lat 1 setmanal  

   

Segons el previst al punt 4 del plec de condicions tècniques(*) 

Cartells, pòsters y flyers 3 dies naturals  

Banderoles estàndard 4 dies naturals  

Venecianes 4 dies naturals  

Opis estàndard i opis quioscos 2 dies naturals  

Torretes 4 dies naturals  

Roll ups 4 dies naturals  

Plafons 4 dies naturals  

Lones 5 dies naturals  

Vinils adhesius 5 dies naturals  

Motxilles 1 mes  

Premi/trofeu “Pebrot d’Or” 15 dies  

 

(*) El termini ofertat pel licitador serà vinculant amb independència de la quantitat demanada en 

l’encàrrec. 


